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 أمانة مجلس الكلية 
 

 الجلسة
 (( 581رقم )) 

 المنعقدة 
  7152/  6/ 51األربعاء  الموافق   يوم 

 
 م 7152/   7156للعام الجامعي  

 

 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



                                                                                    
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال

 ( 185جملس الكلية اجللسة رقه ) 
 و 7201/   6  /  14املوافق   األربعاءامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 7152/   1/  75 (  بتاريخ   581  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

................................................................................................... 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ًا ىيثا **  

 

 **  قسه الدراسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

ثبنكهٛخ األنؼبة  ٔيٕافمخ يغهظ لغىو  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فٗ  انًبعغزٛشدسعخ  أسماء كمال عبد السالم محمد لدارسة / ا يُحػهٗ و  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

و . ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ  1027/  2/  12حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو  انزشثٛخ انشٚبضٛخ

 فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ . انًبعغزٛش
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

 يٍ لجٕل اإلػززاس انًمذو ػهٗو  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ   سعاد عماد عبد هللا محمد على ) كويتية الجنسية ( لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ 1027/  1026نًشحهخ انًبعغزٛش نهؼبو انغبيؼٗ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 

 

 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  6/  14بتاريخ  185** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ػهٗ لجٕل اإلػززاس انًمذو يٍ  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش نهؼبو هانم محمد محمود أحمد   لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ1027/  1026انغبيؼٗ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

فٗ انًبعغزٛش نُٛم دسعخ ميادة إبراهيم أحمد  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

تأثير استخدام منظومة وسائط متعددة على نواتج التعلم فــٗ يٕضٕع ))   انشٚبضٛخانزشثٛخ 
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :  لبعض مهارات كرة اليد

طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق أستاذ  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى5
                         التدريس والتدريب بالكلية 

 )  مشرفاً  ( 
طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية أستاذ  ياسر عبد العظيم سالمــ أ.د. 7

للبنين ــ جامعة الزقازيق                                            
 ) مناقشاً (

)    أستاذ تعليم كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3
 مناقشاً (

)             أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية   ــ أ.د. زينب على محمد حتحوت1
  مشرفاً (

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب1
                                            والتدريب  بالكلية              

 ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ                                       

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد 1027/  6/  5ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

نُٛم أمنية عبد الحكيم عبد الحميد  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فاعلية استخدام التعلم النشط المدعم فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخانًبعغزٛش دسعخ 

 ألكترونياً على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة والتفكير االبتكارى لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :

كرة الطائرة بقسم التدريب أستاذ تدريب ال ــ أ.د. خالد محمد زيادة5
الرياضى ــ كلية التربية الرياضية ــ جامعة 

 اً  ( ناقش)  م المنصورة    
) أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية       ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 7



 مناقشاً (
) بقسم األلعاب بالكلية    الكطرة الطائرةأستاذ  ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد عبد الحكيم3

 اً (رفمش
)             بقسم األلعاب بالكلية    أستاذ مساعد  ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد1

  مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ
 ....................................................................................................... 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                  

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

دكزٕساح انفهغفخ ٛم دسعخ نُمنى منصور شحاته  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

تكنولوجيا االتصال التعليمى وتأثيرها على بعض نوابغ فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح : التعليم لبعض مهارات كرة السلة

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى5
                                                                  

 )  مشرفاً  ( 
أستاذ طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. على محمد عبد المجيد7

للبنين ــ جامعة حلوان                                                 
 ) مناقشاً (

أستاذ بقسم الرياضات الجماعية والفردية ــ كلية  عطوهــ أ.د. ياسر محفوظ 3
التربية الرياضية ــ جامعة بنها                     

 ) مناقشاً (
أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                   ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان أحمد1

  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ 1026/  6/  5ثبنكهٛخ ثزبسٚخ  غى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالديغهظ ل

أنجى سعيد أحمد الضوى لدارسة / او ػهٗ رغغٛم  1027/  6/  5انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

تأثير برنامج بالسباحة فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخدكزٕساِ انفهغفخ نُٛم دسعخ 

 وجية والنفسية للمعاقين بدنياً بدولة الكويتالعالجية على بعض المتغيرات البدنية والفسيول
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :ــ

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  أمل محمد أبو المعاطىــ أ.د. 5
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. عبير عبد الرحمن شديد7
 بالكلية 

أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية  ــ أ.د. مجدى الحسينى3
 التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق .



 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فٗ انزشثٛخ  ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026نهؼبو انغبيؼٗ  انشٚبضٛخ
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  6/  14بتاريخ  185** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلخ األٔنٗ نًشحهخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثٛخ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026ٛخ  نهؼبو انغبيؼٗ انشٚبض
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 

  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثًشحهخ انذثهٕو انؼبو فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهؼبو انغبيؼٗ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 
 
 

 

 موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس

  ( : 11**  املوضوع ) 

ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ  انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالدانًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى                     

هدى السيدة الدكتور /  انطهت انًمذو يٍو ػهٗ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  بذات القسم حسن صابر يوسف

 نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 
 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  6/  14بتاريخ  185** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 ما يستحد مً أعنالموضوعات 

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

نشوة السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  2يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  أحمد السيد كامل بذات القسم

 و1027/  5/  25ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو .  نشػبٚخ

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ٔيٕافمخ يغهظ لغى يغبثمبد  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

  فاطمة منذر نعمان العمرلدارسة / او ػهٗ يُح  1027/  6/  5انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

و .  1027/  2/  29حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو األسثؼبء  فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انًبعغزٛشدسعخ 

 ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
  ( : 14**  املوضوع ) 

يبرى ػشضّ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ غٛبة يؼبَٔٗ                     

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ) انًؼٛذ ــ انًذسط انًغبػذ ( ػٍ األػًبل انزٗ ٚكهفٍ خبصخ ) أػًكبل 

 (  االيزحبَبد ـــ ػشٔض سٚبضٛخ ــ اخزجبساد انمذساد انشٚبضٛخ ــ أٖ أػًبل ٚكهفٍ ثٓب ثبنكهٛخ
 ** القـــــــــزار :ــــ 



.................................................................................................... 
  ( : 15**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

فتحية السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  محمد عبد الرؤوف بذات القسم

 و1027/  8/  28ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ ػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . نش

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  6/  14بتاريخ  185** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 16**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

فتحية السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  محمد عبد الرؤوف بذات القسم

 و1027/  8/  28ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ ػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . نش

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 16**  املوضوع ) 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 17**  املوضوع ) 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 



 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

  ( : 18**  املوضوع ) 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................................. 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2017/  6/  14بتاريخ  185** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 

                                                                                         
 لية الرتبية الزياضية للبياتك                                                                                   أماىة جملس الكلية 

 

 (( 185   حمضز اجتناع جملس الكلية اجللسة ))
 و 7201  / 6/  14افق املو  األربعاءامليعقدة يوو 

 
 

 (  581 . اجتمع مجلسس الكليسة بجلسسته  ) م 7152/  6/  51  الموافق يوم األربعاء أنه فى   
مسن  كسالا بحضسور عميسد الكليسة ورئسيس المجلسس و  األستاذ الدكتور / إيمان سعد زغلول برئاسة

 السادة األساتذة األعضاء :
 

 

 ــ أ.د. إنٓبو ػجذ انؼظٛى فشط2

 ــ أ.د. صُٚت يحًذ االعكُذسا1َٗ

 ٕٚعفــ أ.د. أيبل يحًذ 3

 ــ أ.د. َبدٚخ ػجذ انمبدس أحًذ5

 ــ أ.د. سضب سشبد ػجذ انشح6ًٍ

 ــ أ.د. عٛٓبٌ ٕٚعف انصبٔ٘ 7

 ــ أ.د. إُٚبط يحًذ يحًذ غبَى8

 ــ أ.د. َغهخ ػجذ انًُؼى ثحٛشٖ  9

 ــ أ.د. َبدٚخ يحًذ انصبٖٔ 20

 ــ أ.د. كشًٚبٌ ػجذ انًُؼى عشٔس22

 ــ أ.د. رٓبَٗ ػجذ انؼضٚض إثشاْٛى21

       

 انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةٔكٛم 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس

 سئٛظ لغى انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔانزؼجٛش انحشكٙ

 سئٛظ لغى انؼهٕو انصحجخ

 سئٛظ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد

 سئٛظ لغى انزشٔٚح ٔانزُظٛى ٔاإلداسح

 ى يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبسسئٛظ لغ

 سئٛظ لغى األنؼبة

 ألذو أعزبر ثمغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔاالعزًبػٛخ

 ألذو أعزبر ثمغى انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ ٔانزذسٚت

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ـ أ.د. عٛٓبٌ ٚغشٖ إٚةـ23

 ــ أ.د. يشفذ ػجذ انغفبس انغْٕش25ٖ

 ـ أ.د. عٛٓبٌ أحًذ ثذس26

 ــ أ.د . إُٚبط عبنى انطٕخ27ٗ

 ــ ا.د. عٛٓبٌ يحًذ فؤاد28

 ــ أ.و.د. إًٚبٌ ػجذ هللا صٚذ29
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألذو أعزبر ثمغى انؼهٕو انصحٛخ

 ألذو أعزبر ثمغى انزُظٛى ٔاإلداسح

 ألذو أعزبر ثمغى انزًشُٚبد ٔانغًجبص ٔانزؼجٛش انحشكٗ

 بر ثمغى يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبسألذو أعز

 ألذو أعزبر ثمغى األنؼبة

 ألذو أعزبر يغبػذ ثبنكهٛخ

 
 

  

  : اعتذر عً احلضور 

 ــ أ.د. شيريه أحمد يوسف2                           د. إيمان حسه الحارووىــ  أ. 1

  عماد البىانــ  أ.د. 4ــ  د . أميمة كمال حسه على                            3

 ــ أ.د. أمل 5

 

 د. جيهان فؤاد محمد أ.لسة :ــ  امني سز اجل 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 
 

بسدم   الدرحمن  " ورئديس المجلدس  الكليدة عميدد  سعد زغلول بدأت السيدة األستاذ الدكتور / إيمان     
 ضوعات المجلس على النحو التالى :بعرض مو سيادتها قامتثم   . الحضوربالسادة  ورحبت  "الرحيم 

 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                                                

  م 7152/   1/  75 (  بتاريخ   581  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املصادقـــــــــــــــــة  ((
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  قسه الدراسات العليا والبحوث** موضوعات 
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فٗ  انًبعغزٛشدسعخ أسماء كمال عبد السالم محمد  لدارسة / او ػهٗ يُح  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

و . ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ  1027/  2/  12حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو  انشٚبضٛخ انزشثٛخ

 انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 



  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ػهٗ لجٕل اإلػززاس انًمذو يٍ  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ سعاد عماد عبد هللا محمد على ) كويتية الجنسية (   لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ 1027/  1026نًشحهخ انًبعغزٛش نهؼبو انغبيؼٗ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ػهٗ لجٕل اإلػززاس انًمذو يٍ  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ؼبو ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش نههانم محمد محمود أحمد   لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ1027/  1026انغبيؼٗ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

فٗ  انًبعغزٛشنُٛم دسعخ ميادة إبراهيم أحمد  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

تأثير استخدام منظومة وسائط متعددة على نواتج التعلم فــٗ يٕضٕع ))   انزشثٛخ انشٚبضٛخ
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :  لبعض مهارات كرة اليد

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى5
 التدريس والتدريب بالكلية                         

 )  مشرفاً  ( 
أستاذ طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. ياسر عبد العظيم سالم7

للبنين ــ جامعة الزقازيق                                            
 () مناقشاً 

) أستاذ تعليم كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية     ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3
 مناقشاً (

) أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية               ــ أ.د. زينب على محمد حتحوت1
  مشرفاً (

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب1
                                            والتدريب  بالكلية              

 ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 



  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ                                       

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد 1027/  6/  5ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

نُٛم د الحميد  أمنية عبد الحكيم عبلدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فاعلية استخدام التعلم النشط المدعم فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخانًبعغزٛش دسعخ 

 ألكترونياً على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة والتفكير االبتكارى لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب  زيادةــ أ.د. خالد محمد 5
الرياضى ــ كلية التربية الرياضية ــ جامعة 

 اً  ( ناقش)  م المنصورة    
) أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية       ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 7

 مناقشاً (
) أستاذ الكطرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية    ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد عبد الحكيم3

 اً (رفمش
) أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد1

  مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                  

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

دكزٕساح انفهغفخ نُٛم دسعخ منى منصور شحاته  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

التعليمى وتأثيرها على بعض نواتج تكنولوجيا االتصال فــٗ يٕضٕع ))   خ انشٚبضٛخفٗ انزشثٛ
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح : التعليم لبعض مهارات كرة السلة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 
 
 ــ أ.د. رابحة محمد لطفى5

 
 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية 

                                                                  
 )  مشرفاً  ( 

أستاذ طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. على محمد عبد المجيد7
            للبنين ــ جامعة حلوان                                     

 ) مناقشاً (
أستاذ بقسم الرياضات الجماعية والفردية ــ كلية  ــ أ.د. ياسر محفوظ عطوه3

التربية الرياضية ــ جامعة بنها                     
 ) مناقشاً (

أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                   ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان أحمد1
  ) مشرفاً (

 ** القـــــــــزار :ــــ 



 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
  ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ 1026/  6/  5يغهظ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

أنجى سعيد أحمد الضوى لدارسة / او ػهٗ رغغٛم  1027/  6/  5انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

تأثير برنامج بالسباحة فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخكزٕساِ انفهغفخ دنُٛم دسعخ 

 العالجية على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والنفسية للمعاقين بدنياً بدولة الكويت

 (( ٔرزكٌٕ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :ــ

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. أمل محمد أبو المعاطى5
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. عبير عبد الرحمن شديد7
 بالكلية 

أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية  ــ أ.د. مجدى الحسينى3
 التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق .

 القـــــــــزار :ــــ ** 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026نشٚبضٛخ نهؼبو انغبيؼٗ ا
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 

  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلخ األٔنٗ نًشحهخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثٛخ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026ٛخ  نهؼبو انغبيؼٗ انشٚبض
 ** القـــــــــزار :ــــ 



 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
 

  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثًشحهخ انذثهٕو انؼبو فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهؼبو انغبيؼٗ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
 

 
 
 

 موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريس

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

هدى السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  حسن صابر يوسف بذات القسم

 خ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . نشػبٚ
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 

 موضوعات ما يستحد مً أعنال

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

نشوة السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  2يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  أحمد السيد كامل بذات القسم

 و1027/  5/  25ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ٔيٕافمخ يغهظ لغى يغبثمبد  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

  فاطمة منذر نعمان العمرلدارسة / او ػهٗ يُح  1027/  6/  5انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 



و .  1027/  2/  29حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو األسثؼبء  فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انًبعغزٛشدسعخ 

 ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ .
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 
  ( : 14**  املوضوع ) 

يبرى ػشضّ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ غٛبة يؼبَٔٗ                     

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ) انًؼٛذ ــ انًذسط انًغبػذ ( ػٍ األػًبل انزٗ ٚكهفٍ خبصخ ) أػًبل 

 ( االيزحبَبد ـــ ػشٔض سٚبضٛخ ــ اخزجبساد انمذساد انشٚبضٛخ ــ أٖ أػًبل ٚكهفٍ ثٓب ثبنكهٛخ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

على حيتسب كل يوو غياب بيومني ماديًا ... وعيد تكزار الػياب ))  املوافقـة 
 ((  أشَز  6تأخريًٍ فى التسحيل أو املياقشة ملدة 

  ( : 15**  املوضوع ) 

انجٛبٌ اإلحصبئٗ انخبص ثُزٛغخ يشحهخ انذساعبد انؼهٛب ) دثهٕو ــ يبعغزٛش ــ                     

 و  1027/  1026دكزٕساِ ( نهؼبو انغبيؼٗ 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 و  ((  2017/  2016))  املوافقة على اعتناد ىتيحة الدراسات العليا للعاو اجلامعى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 

  ( : 16**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

فتحية السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  محمد عبد الرؤوف بذات القسم

 و1027/  8/  28ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــة  (( 

  ( : 17**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى                    

السيد األستاذ الدكتور / عبد المحسن ٔانطالة ٔانًزضًُخ طهت انًٕافمخ ػهٗ إدساط اعى 
. األعزبر ثبنشؼجخ انزغبسٚخ ثكهٛخ انزكُٕنٕعٛب ٔانًؼهٕيبد حزٗ ٚزضُٗ نّ رصحٛح ٔسلخ مصطفى 

( حٛش رجٍٛ عمٕط إدساط اعى عٛبدرّ ثمبئًخ اإلَزذاثبد نهفصم  الحاسب اآللىإعبثخ يـبدح ) 

 و .  1027/  1026انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انغبيؼٗ 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقــة ويزفع إىل معاىل أ.د. ىائب رئيس اجلامعة لشئوٌ التعليه والطالب  (( 

  ( : 18**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى                    

الطالبة / داليا جمال الدين محمد عبد القادر ٔانطالة ٔانًزضًُخ طهت انًٕافمخ ػهٗ إٚمبف لٛذ 
. ٔرنك ثُبًء  م  7152/  7156المقيدة بالفرقة الثانية ) فصل دراسى ثانى (  للعام الجامعى 

ػهٗ انطهت انًمذو يٍ ٔنٗ أيشْب انغٛذ / عًبل انذٍٚ يحًذ ػجذ انمبدس يُصٕس . ٔانزٖ ٚهزًظ 

فّٛ إٚمبف لٛذ َغهزّ نهفصم انذساعٗ انضبَٗ نٕعٕد ػزس لٓشٖ َظشاً نزغٛجٓب ػٍ انًُضل ) يشفك 

 ( و  1027/  5/  17أحٕال ثزبسٚخ  222/  59يحضش انُٛبثخ انؼبيخ لغى صبَٗ يحضش سلى 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ((   وتتخذ باقى اإلجزاءات باجلامعة لإلفادة باملوافقة مً عدمُ))  املوافقــة 

 
 . ....... أنتهت الجلسة فى تاريخه

 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                         سكزتارية اجمللس          
 

 دكتور / إمياٌ سعد سغلول                                                                             
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  2017/  6/  14بتاريخ  185اجللسة اجتناع جملس الكلية ** حمضز 



                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فٗ  انًبعغزٛشدسعخ أسماء كمال عبد السالم محمد  لدارسة / او ػهٗ يُح  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

و . ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ  1027/  2/  12حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو  انزشثٛخ انشٚبضٛخ

 انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ .
 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 جودة التعليم واالعتمادلضمان 
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ػهٗ لجٕل اإلػززاس انًمذو يٍ  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ سعاد عماد عبد هللا محمد على ) كويتية الجنسية (   لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ 1027/  1026نًشحهخ انًبعغزٛش نهؼبو انغبيؼٗ 
 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ػهٗ لجٕل اإلػززاس انًمذو يٍ  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ؼبو ػٍ دخٕل االيزحبٌ نهفشلخ انضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش نههانم محمد محمود أحمد   لدارسة / ا

 و . ٔرنك َظشاً نظشٔفٓب انًشضٛخ1027/  1026انغبيؼٗ 
 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

فٗ  انًبعغزٛشنُٛم دسعخ ميادة إبراهيم أحمد  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

تأثير استخدام منظومة وسائط متعددة على نواتج التعلم فــٗ يٕضٕع ))   انزشثٛخ انشٚبضٛخ
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :  لبعض مهارات كرة اليد

أستاذ طرق التدريس ورئيس قسم المناهج وطرق  ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى5
                   التدريس والتدريب بالكلية       

 )  مشرفاً  ( 
أستاذ طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. ياسر عبد العظيم سالم7

للبنين ــ جامعة الزقازيق                                            
 ) مناقشاً (

) أستاذ تعليم كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية     ــ أ.د. فاطمة محمود أبو عبدون3
 مناقشاً (

) أستاذ كرة اليد بقسم األلعاب بالكلية               ــ أ.د. زينب على محمد حتحوت1
  مشرفاً (

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ــ أ.م.د. مها محمد عبد الوهاب1
                                            والتدريب  بالكلية              

 ) مشرفاً (

 
 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ                                       

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد 1027/  6/  5ٔانًزضًُخ يٕافمخ يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

نُٛم د الحميد  أمنية عبد الحكيم عبلدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

فاعلية استخدام التعلم النشط المدعم فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخانًبعغزٛش دسعخ 

 ألكترونياً على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة والتفكير االبتكارى لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 

 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح :

أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم التدريب  زيادةــ أ.د. خالد محمد 5
الرياضى ــ كلية التربية الرياضية ــ جامعة 

 اً  ( ناقش)  م المنصورة    
) أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية       ــ أ.د. عواطف صبحى محمد 7

 مناقشاً (
) أستاذ الكطرة الطائرة بقسم األلعاب بالكلية    ــ أ.د. جيهان محمد فؤاد عبد الحكيم3

 اً (رفمش
) أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                 ــ أ.م.د. عزة أحمد السعيد1

  مشرفاً (

 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62 بتاريخ
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 

 

 (             ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )      

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                  

و ٔيٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس 1027/  6/  5يغهظ لغى األنؼبة ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

دكزٕساح انفهغفخ نُٛم دسعخ منى منصور شحاته  لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  1027/  6/  5ثزبسٚخ 

 التعليمى وتأثيرها على بعض نواتج تكنولوجيا االتصالفــٗ يٕضٕع ))   انزشثٛخ انشٚبضٛخفٗ 
 (( ٔرزكٌٕ نغُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبرزح : التعليم لبعض مهارات كرة السلة

 أستاذ كرة السلة المتفرغ بقسم األلعاب بالكلية  ــ أ.د. رابحة محمد لطفى5
                                                                  

 )  مشرفاً  ( 
أستاذ طرق التدريس  بكلية التربية الرياضية  ــ أ.د. على محمد عبد المجيد7

للبنين ــ جامعة حلوان                                                 
 ) مناقشاً (

أستاذ بقسم الرياضات الجماعية والفردية ــ كلية  ــ أ.د. ياسر محفوظ عطوه3
التربية الرياضية ــ جامعة بنها                     

 ) مناقشاً (
أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية                   ــ أ.م.د. نجالء أحمد رضوان أحمد1

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ) مشرفاً (

 
 

 و 2017  /  6  / 14 بتاريخ   (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   ( ** يجهغ إنٗ

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نغُخ 1026/  6/  5يغهظ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

أنجى سعيد أحمد الضوى لدارسة / او ػهٗ رغغٛم  1027/  6/  5انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

تأثير برنامج بالسباحة فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخكزٕساِ انفهغفخ دنُٛم دسعخ 

 العالجية على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والنفسية للمعاقين بدنياً بدولة الكويت

 (( ٔرزكٌٕ نغُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :ــ

لمائية والمنازالت أستاذ السباحة بقسم الرياضات ا ــ أ.د. أمل محمد أبو المعاطى5
 بالكلية 

أستاذ السباحة بقسم الرياضات المائية والمنازالت  ــ أ.د. عبير عبد الرحمن شديد7
 بالكلية 

أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية  ــ أ.د. مجدى الحسينى3

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 التربية الرياضية للبنين ــ جامعة الزقازيق .

 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ نًشحهخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026نشٚبضٛخ نهؼبو انغبيؼٗ ا
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثبنفشلخ األٔنٗ نًشحهخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثٛخ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026ٛخ  نهؼبو انغبيؼٗ انشٚبض
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ػهٗ إنغبء لٛذ انطبنجبد انغٛش يُزظًبد  1027/  6/  5نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

ثبنحضٕس ٔنى ٚغذدٌ انشعٕو انذساعٛخ ثًشحهخ انذثهٕو انؼبو فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهؼبو انغبيؼٗ 

 و . اعًبئٍٓ ٔفمبً نًب ْٕ ٔاسد ثبنًزكشح 1027/  1026
 

 
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم الرياضات المائية والمنازالت :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

هدى السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  حسن صابر يوسف بذات القسم

 نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ثبنكهٛخ               )                   (  شئٌٕ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ** يجهغ إنٗ لغى

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        جملس الكليةأماىة 

 
 

 

 
  بالكلية  قسم مسابقات الميدان والمضمار :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى يغبثمبد انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

نشوة السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  2يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  أحمد السيد كامل بذات القسم

 و1027/  5/  25ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ثبنكهٛخ               )                   (  إنٗ لغى شئٌٕ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ** يجهغ

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية قسم الدراسات العليا والبحوث  :**  اجلَة 

 

 

 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                     

و ٔيٕافمخ يغهظ لغى يغبثمبد  1027/  6/  5يٕافمخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثزبسٚخ 

  فاطمة منذر نعمان العمرلدارسة / او ػهٗ يُح  1027/  6/  5انًٛذاٌ ٔانًضًبس ثبنكهٛخ ثزبسٚخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



و .  1027/  2/  29حٛش رى يُبلشزٓب ٕٚو األسثؼبء  فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انًبعغزٛشدسعخ 

 ٔالزشحذ انهغُخ يُحٓب دسعخ انًبعغزٛش فٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ .
  

 
 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (                 ** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )  

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  الكلية السيدة األستاذ الدكتور / عميد  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 14**  املوضوع ) 

يبرى ػشضّ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ػًٛذ انكهٛخ ثشأٌ غٛبة يؼبَٔٗ                     

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ) انًؼٛذ ــ انًذسط انًغبػذ ( ػٍ األػًبل انزٗ ٚكهفٍ خبصخ ) أػًكبل 

 (  االيزحبَبد ـــ ػشٔض سٚبضٛخ ــ اخزجبساد انمذساد انشٚبضٛخ ــ أٖ أػًبل ٚكهفٍ ثٓب ثبنكهٛخ

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

))  املوافقـة على حيتسب كل يوو غياب بيومني ماديًا ... وعيد تكزار الػياب 
 أشَز  ((  6تأخريًٍ فى التسحيل أو املياقشة ملدة 

 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (     )                                       ثبنكهٛخ          إنٗ لغى األلغبو انؼهًٛخ ** يجهغ

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  كنترول مرحلة الدراسات العليا :**  اجلَة 

 

 

 
  ( : 15**  املوضوع ) 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



انجٛبٌ اإلحصبئٗ انخبص ثُزٛغخ يشحهخ انذساعبد انؼهٛب ) دثهٕو ــ يبعغزٛش ــ                     

 و  1027/  1026دكزٕساِ ( نهؼبو انغبيؼٗ 
 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ((   و 2017/  2016اجلامعى املوافقة على اعتناد ىتيحة الدراسات العليا للعاو ))  
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم الرياضات المائية والمنازالت :**  اجلَة 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 16**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد ثبنكهٛخ ٔانًزضًُخ                    

فتحية السيدة الدكتور / و ػهٗ انطهت انًمذو يٍ 1027/  6/  5يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 
ٔانزٗ رهزًظ فّٛ انًٕافمخ ػهٗ رغذٚذ األعبصح انًًُٕحخ نٓب  محمد عبد الرؤوف بذات القسم

 و1027/  8/  28ٔانزٗ رُزٓٗ فٗ نشػبٚخ طفم ثذٌٔ يشرت نًذح ػبو . 

 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ثبنكهٛخ               )                   (  شئٌٕ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ** يجهغ إنٗ لغى 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
   لشئون التعليم والطالب الكليةأ.د. وكيل  :**  اجلَة 

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 17**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى                    

السيد األستاذ الدكتور / عبد المحسن ٔانطالة ٔانًزضًُخ طهت انًٕافمخ ػهٗ إدساط اعى 
. األعزبر ثبنشؼجخ انزغبسٚخ ثكهٛخ انزكُٕنٕعٛب ٔانًؼهٕيبد حزٗ ٚزضُٗ نّ رصحٛح ٔسلخ مصطفى 

( حٛش رجٍٛ عمٕط إدساط اعى عٛبدرّ ثمبئًخ اإلَزذاثبد نهفصم  الحاسب اآللىإعبثخ يـبدح ) 

 و .  1027/  1026انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انغبيؼٗ 

 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 )) املوافقــة ويزفع إىل معاىل أ.د. ىائب رئيس اجلامعة لشئوٌ التعليه والطالب  (( 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (      ثبنكهٛخ               )                  ** يجهغ إنٗ لغى شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  قسم شئون التعليم والطالب :**  اجلَة 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



  ( : 18**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغٛذح األعزبر انذكزٕس / ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى                    

الطالبة / داليا جمال الدين محمد عبد القادر ٔانطالة ٔانًزضًُخ طهت انًٕافمخ ػهٗ إٚمبف لٛذ 
. ٔرنك ثُبًء  م  7152/  7156المقيدة بالفرقة الثانية ) فصل دراسى ثانى (  للعام الجامعى 

ػهٗ انطهت انًمذو يٍ ٔنٗ أيشْب انغٛذ / عًبل انذٍٚ يحًذ ػجذ انمبدس يُصٕس . ٔانزٖ ٚهزًظ 

ٕعٕد ػزس لٓشٖ َظشاً نزغٛجٓب ػٍ انًُضل ) يشفك فّٛ إٚمبف لٛذ َغهزّ نهفصم انذساعٗ انضبَٗ ن

 و (  1027/  5/  17أحٕال ثزبسٚخ  222/  59يحضش انُٛبثخ انؼبيخ لغى صبَٗ يحضش سلى 

 
 

 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــة وتتخذ باقى اإلجزاءات باجلامعة لإلفادة باملوافقة مً عدمُ  (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ثبنكهٛخ               )                   ( إنٗ لغى شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة** يجهغ 

                                                                                           
 الزياضية للبياتكلية الرتبية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62 بتاريخ
 



 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 

 
 و 2017  /  6  / 14بتاريخ    (( 185قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 
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 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (** يجهغ إنٗ لغى انذساعبد 

                                                                                           
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية
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 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لغى انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس  ثبنكهٛخ               )                   (** يجهغ إنٗ 

 


